
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ 
DE PERSONAL  
 
1 DADES DE LA CONVOCATÒRIA                                                                   Exp.: _______________ 
 
Denominació de la plaça o lloc de treball ofertat: _____________________________________________ 

Sistema d’accés:  Torn lliure:        Torn promoció interna:         Torn persones amb discapacitat:  

 
2 DADES PERSONALS 
 

Nom i Cognoms ________________________________________________ DNI _________________ 

Edat: _____  Adreça ________________________________________  Codi Postal ______________             

Població  ______________________________ e-mail _______________________________________  

Telèfon fix ___________________________ Telèfon mòbil ____________________ 

 
3 DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA       (original o còpia compulsada per l’Ajuntament) 
3.1 TÍTOLS ACADÈMICS OFICIALS 
 
Títol acadèmic oficial exigit a la convocatòria       Centre d’expedició Any 

   

Altres títols oficials Centre d’expedició Any 

   

   

   

3.2 ALTRES DADES REFERENTS A LA CONVOCATÒRIA 
 

Estic exempt de fer la prova de català ja que adjunto el certificat acreditatiu de coneixement de llengua catalana    
exigit a la convocatòria o equivalent. 
Adjunto l’acreditació de l’abonament dels drets d’examen * 
Adjunto relació i documents acreditatius dels  mèrits per la fase del concurs, es és el cas. 
En cas de disminució legal, necessito l’adaptació o l’adequació del temps i/o dels mitjans per la realització de les proves. 

 
4 DECLARACIONS 
 
- Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria. 
- No estar  inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat del servei de cap 
administració pública, Comunitat Autònoma o local, mitjançant expedient disciplinari. 
- Autoritzo la cessió a l'Ajuntament de Ripollet de les dades següents: nom, cognoms i número de DNI, perquè siguin publicades al 
tauler d’edictes de l’OAC i al web de l'Ajuntament, en tot allò que estigui relacionat amb la convocatòria de referència (llistes 
d'admesos i exclosos, així com puntuacions de les proves), en cas contrari s'ha de comunicar per escrit. 

 
5 SOL.LICITO 
 Prendre part en el procés selectiu referenciat * 
 
 
 
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter  personal, s'informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents i en el fitxer de l’Ajuntament de Ripollet de la convocatòria de referència, als únics 
efectes de participar en el procés selectiu objecte de la convocatòria. 

 
 
Ripollet, ____ de ____________ de _____ 
 
* Tant la presentació de sol·licitud com el pagament de les taxes es poden fer a l’OAC, C/Balmes 4 telf. 935046005 

 
 
Il.lm.Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Ripollet 
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